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01. Duurzaamheidsambitie
Atos heeft zich vorig jaar aangesloten bij de Business Ambition for 1,5°C: een wereldwijde beweging van organisaties die
de ambitie delen de mondiale temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5°C - een doelstelling die is vastgelegd
door het Science Based Targets initiative (SBTi) en Global Compact-netwerk van de Verenigde Naties.
Atos zet voortdurend in op het reduceren van haar CO2-voetafdruk. Hieraan geven we op allerlei manieren invulling: van
de modernisering van onze datacenters en een steeds grotere inzet van hernieuwbare energie tot en met CO 2-reductie en
het verbeteren van onze energie-efficiëntie.
Het vorig jaar gelanceerde decarbonisatie-programma heeft een holistische aanpak en zorgt er voor dat elk
bedrijfsonderdeel deel uitmaakt van de gezamenlijk ambitie om onze CO 2-voetafdruk tegen 2025 met de helft te
verminderen en tegen 2028 volledig CO2-neutraal te zijn. (Net Zero Ambtion)

02. Ons Commitment
• Atos committeert (Atos Statement on Corporate Social
Responsibility 2020) zich hiermee aan de meest
ambitieuze doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs.
• We richten ons niet alleen op onze eigen CO2emissies, maar zal ook klanten en leveranciers
stimuleren haar voorbeeld te volgen.
• Wij gaan zorgvuldig om met het milieu en streven
ernaar te allen tijde te voldoen aan wettelijke
milieueisen die voor ons gelden.
• Wij werken als lerende organisatie continu en
preventief aan verbeteringen.
• Wij willen het milieu zo min mogelijk belasten met
onze eigen activiteiten en beperken CO2-emissie,
energie- en materiaal gebruik en verontreiniging.
• We stellen ook strenge eisen aan onze
toeleveranciers en hanteren duurzame
leveranciersmanagement.
• Wij maken als Atos Nederland vooral verschil door ITen business consultancy oplossingen te bieden die
onze klanten helpen steeds milieuvriendelijker te
werken.
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03. CO2-Voetafdruk verkleinen
Atos is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en levert al vele jaren een belangrijke bijdrage in
de strijd tegen klimaatverandering. Bij Atos kijken we naar het volledige IT- spectrum met het doel mogelijkheden te
creëren om de milieu-impact van onze activiteiten te minimaliseren en klanten te ondersteunen bij het realiseren van
hun duurzame doelstellingen.

Het verkleinen van de CO2-voetafdruk van onze eigen activiteiten
en die van onze klanten staat hierbij voorop. We geven hieraan
invulling door een omvangrijk decarbonisatie-programma dat uit
verschillende initiatieven bestaat, zoals de modernisering van
datacenters, een het gebruik van hernieuwbare energie, CO2reductie en een verbetering van de energie-efficiëntie.

04. Voortgangsrapportage
Atos publiceert jaarlijks haar jaarverslag, waarin zij haar visie, strategie
en financiële en niet-financiële prestaties die zij in het voorgaande jaar
heeft gerealiseerd, uiteenzet. Het geeft inzicht voor welke kansen en
uitdagingen Atos staat en welke initiatieven zijn ontplooid op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
In ons Integrated Report van 2020 en in een uitgebreide wijze in het
Universal Registration Document van 2020 is het MVO- programma
opgesteld. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de standaardoptie
Comprehensive van het Global Reporting Initiative (GRI).
Het rapport maakt zichtbaar hoe Atos op lange termijn duurzame
waarde creëert voor al haar partners en haar omgeving. Hierin
mobiliseren we de vaardigheden en expertise van al onze medewerkers
en zetten we in op een zo groot mogelijke reductie van onze CO 2voetafdruk.

05. Concrete milieudoelstellingen
Om ons milieubeleid concreet te maken hanteren we een aantal meetbare doelstellingen:
1.

In 2025 50% CO2 reductie en in 2028 volledig CO2-neutraal

2.

Verbeterplannen uitvoeren en certificering ISO14001 en CO2 Prestatieladder Level 5

3.

In GHG Scope 1 en 2 minimaal met 11% verminderen per jaar tov voorgaande jaar

4.

In GHG Scope 3: met minimaal 6% verminderen per jaar tov voorgaande jaar

5.

Verbeter energie-intensiteit per omzet met 5%

6.

Energie-efficiëntie afspraken (Meer Jaren Afspraken (MJA) op ICT Sector niveau

7.

Beperken van de hoeveelheid brandstof per FTE voor zakelijk reizen door volledige elektrische wagenpark.

8.

Continuering in het gebruik van elektriciteit afkomstig van duurzame energiebronnen (NL)

9.

Gemiddelde PUE in strategische datacenters (Hurk en Best) lager dan 1.40

10. Terugdringen van restafval en e-waste en papier met 4-6% t.o.v. 2019
11. Duurzame leveranciersmanagement, alle leveranciers dienen aan decarbonisatie-criteria te voldoen
12. Interne CO2-prijsstelling (Internal Carbon Pricing)

06. Concrete milieudoelstellingen 2
ISO 14001, GRI, CO2 prestatieladder
Ons milieumanagement systeem wordt jaarlijks geauditeerd en elke 3 jaar gecertificeerd conform de ISO 14001 norm.
Wij voldoen volledig aan de GRl-eisen en hebben al 3 jaar op een rij de A+ status bereikt. Voor CO2-reductie conformeren
we ons opnieuw aan de certificering van de CO2- Prestatieladder, dit keer op ambitieniveau 5.

07. Invulling aan strategie de komende jaren
Onze Net Zero Ambition, het volledig klimaatneutraal zijn in 2028 is één van de belangrijkste parameters. We zijn dan ook
bereid om vergelijkbare targets in onze overeenkomsten met klanten op te nemen. Hierbij verbinden we ons aan een CO 2reductie in de IT-activiteiten van klanten en kwantificeren we dit in onze contracten, de zogeheten Decarbonization
Level Agreements. Hiermee vervullen we een voortrekkersrol in de markt. Als onderdeel van onze dienstverlening meten
we en rapporteren we onze klanten over hun CO2- en leggen we concrete targets vast om deze CO2-voetafdruk
substantieel te verkleinen. Ook kijken we hoe we dit kunnen integreren in de diensten die zij van ons afnemen, zoals in
datacenters, de Digitale Werkplek en andere vormen van digitalisering.

08. Verantwoordelijkheid
Het Verantwoord Ondernemen Programma van Atos Nederland valt onder de directe verantwoordelijkheid van de
CSR Directeur en de Chief Executive Officer.
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